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Ze zasedání rady a zastupitelstva města  

V pátek 28. a v sobotu 29. května zvolíme poslance do Parlamentu  
Poslanecké sněmovny České republiky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  Fotografie převzata z publikace Židlochovice ve vývoji národnostním a hospodářském – 1968 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Robertovu vilu projektoval a 
postavil  c. k. stavební rada  

CARL JIRUSCH 
v letech 1895 a 1901, 

úředně ověřený stavební 
inženýr a stavitel.    

Byl židlochovickým starostou 
v letech 1867 – 1886.  

 
Jirusch také prováděl dílčí 

úpravy v zámku a okolí. Tak 
např. roku 1853 zámecké 

skleníky z litiny a skla, 
r.1857 litinový balkon na 

verandě zámku; 1865 
rozšíření koníren a další 
hospodářské stavby jako 

např. v r. 1896 a 1897 
kanalizaci a vodovod. 

 

Výběr z usnesení RM 26. března 2010  
RM schvaluje: 

� realizaci projektu „Dětské hřiště u Robertovy 
vily v Židlochovicích“ a přijetí nadačního 
příspěvku ve výši 500 000 Kč z Nadace ČEZ 
z programu „Oranžové hřiště“.. 

RM ukládá: 

� předsedům komisí RM vypracovat zprávu o 
jejich činnosti za období 2006–2010. 
 

Výběr z usnesení ZM 31. března 2010 
ZM rozhodlo: 

� prodat bytovou jednotku č. 234/1 v domě č. p. 
234 postaveném na pozemku p. č. 650/1, 
zapsanou na LV č. 2692 v KN pro obec a k. ú. 
Židlochovice, spoluvlastnický podíl na 
společných částech domu ve výši  8170/32680, 
ve výši 8170/32680, zapsané na LV č. 2691 v  
KN pro obec a k. ú Židlochovice za  
cenu1 201 000 Kč 

 

  

� prodat bytovou jednotku č. 234/2 v domě č. p. 
234 postaveném na pozemku p. č. 650/1, 
zapsanou na  LV č. 2692 v KN pro obec a k.ú. 
Židlochovice, spoluvlastnický podíl  na 
společných částech domu ve výši  8170/32680, 
spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. 650/1 
ve výši 8170/32680, zapsané na LV č. 2691 v 
KN pro obec a k.ú Židlochovice stávajícímu 
nájemci za cenu 870 000 Kč  

� prodat bytovou jednotku č. 234/3 v domě č. p. 
234 postaveném na pozemku p. č. 650/1, 
zapsanou na  LV č. 2692 v KN pro obec a k.ú. 
Židlochovice, spoluvlastnický podíl  na 
společných částech domu ve výši  8170/32680, 
spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. 650/1 
ve výši 8170/32680, zapsané na LV č. 2691 v 
KN pro obec a k.ú Židlochovice stávajícím 
nájemcům přičemž kupní cena v celkové výši 
840 000 Kč  

� prodat bytovou jednotku č. 234/4 v domě č. p. 
234 postaveném na pozemku p. č. 650/1, 
zapsanou na  LV č. 2692 v KN pro obec a k.ú. 
Židlochovice, spoluvlastnický podíl na 
společných částech domu ve výši  8170/32680, 
spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. 650/1 
ve výši 8170/32680, zapsané na LV č. 2691 v 
KN pro obec a k. ú Židlochovice stávajícím  

 

nájemcům za cenu 954 000 Kč  
� prodat bytovou jednotku č. 358/2 v domě č. p. 

358 postaveném na pozemku p. č. 20, 
zapsanou na LV č. 2175 v KN pro obec a k.ú. 
Židlochovice, spoluvlastnický podíl na 
společných částech domu ve výši 7995/68241, 
spoluvlastnický podíl na pozemku p.. 20 ve výši 
7995/68241, zapsané na LV č. 2174 v KN pro 
obec a k. ú Židlochovice 
Poznámka: u všech uvedených prodejů 
bytových jednotek bude kupní cena uhrazena 
do dvou měsíců ode dne podpisu kupní 
smlouvy; rozhodnutí je platné do 31. 5. 2010  

ZM bere na vědomí: 

� výši schválených příspěvků společenským 
organizacím ve městě z rozpočtu města 

ZM ukládá: 

� předsedům výborů ZM vypracovat zprávu o 
jejich činnosti za období 2006–2010 
s termínem do konce června 2010 
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat ve 
dnech 28. května 2010 (od 14.00 do 22.00 hodin) a 29. května 2010 (od 8.00 do 
14.00 hodin).  

 V Židlochovicích místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v 
budově Základní školy Židlochovice na Komenského ulici 182, ve volebním okrsku č. 
2 je to pak volební místnost v budově Městského kulturního klubu na Brněnské ulici 
705. 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem. 

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě 
zvláštním seznamu je zapsán, vydá městský úřad na jeho žádost voličský průkaz. Volič může 
požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním 
opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, nebo 
osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu.  Úřad voličský 
průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej 
voliči zašle. 

Všem voličům budou nejpozději tři dny přede dnem voleb dodány hlasovací lístky. Ve dnech 
voleb  může volič  obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti. 
 

JUDr. Ludmila Čermáková 
vedoucí odboru vnitřní správy MěÚ Židlochovice 

 

�   �   � 
z obsahu: 

informace o volbách do poslanecké sněmovny  
� naše rozhledna získala ocenění � účet letošní zimy � interaktivní vyučování 
� kniha – člen rodiny � ozvučený strom � památná lípa u gymnázia � výsledky 
běhu s VZP � desítky v dějinách Židlochovic – 4. část � zpráva svazu postižených 

civilizačními chorobami � tip na výlet: Rájec – jestřebí � 
 
 

Svátek matek 
Každoročně se slaví Svátek matek. Má u nás již dlouholetou tradici, ale 
známe opravdu původ tohoto dne? O jeho prosazení se v tehdejším 

Československu za 1. republiky postarala 
                      dcera prvního prezidenta Alice Masaryková. 

První zprávy o Svátku matek sahají do Anglie 16. století. Říkalo se mu 
Neděle matek (Mothering Sunday) a slavil se na počest všech anglických 

matek 40 dnů před Velikonocemi. K jeho rozšíření došlo na konci 19. století 
díky Anne Revers Narcisové z Filadelfie (matce jedenácti dětí). K založení 

svátku matek ji inspirovalo úmrtí její maminky v roce 1908. 
V roce 1914 byl Svátek matek prohlášen oficiálně za národní svátek – 

druhou neděli v květnu maminky nepracovaly, nevařily, neuklízely. Všechno 
obstarávaly děti. Dospělí posílali matkám pozdravy a blahopřání. 

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  
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Účet letošní zimy 

Letošní zima nám díky bohaté sněhové nadílce způsobila spoustu radostí i starostí. Pro rozpočty obcí a měst však znamenala především vysoké 
náklady na údržbu komunikací. Náš rozpočet stála zimní údržba komunikací v období prosinec 2009 až březen 2010 celkem 490 237 Kč. Údržbu pro 
nás smluvně zajistila firma František Švaříček, v lednu při sněhové kalamitě vypomohla i firma Hortiscentrum s.r.o. V jednotlivých měsících zimy byly 
náklady následující: prosinec 92 880 Kč, leden 323 587 Kč, únor 73 770 Kč a v březnu byly náklady nulové. Náklady nezahrnují úklid posypových 
materiálů, který byl prováděn částečně technickou četou města, JSDH Židlochovice a firmou Brněnské komunikace. Celkem bylo za letošní zimu 
spotřebováno cca 180 tun posypových materiálů. 

Zároveň ještě jednou moc děkujeme občanům, firmám a dalším institucím, kteří i po změně zákona o pozemních komunikacích nadále 
uklízeli chodníky před svou přilehlou nemovitostí. Bez Vaší pomoci by byly náklady ještě mnohem vyšší.                              Ing. Martin Dratva 

 
Možnost ukládat biologicky rozložitelný odpad...  

Občané mají možnost ukládat biologicky rozložitelný odpad (větve, trávu, listí) ze svých zahrad na skládku bioodpadu za fotbalovým stadionem. 
Skládka je otevřena od 9. dubna až do odvolání a to vždy v pátek od 13.30 do 18 hodin a v sobotu od 8 do13 hodin. Příjezd na skládku je po 
cyklostezce podél Svratky. 

 
 
 
 

Jak jsme se již několikrát pochlubili, podařilo se nám do základní školy zajistit dostatečné množství takové techniky, abychom mohli hovořit o 
snaze učit interaktivně. Co vlastně interaktivní učení obnáší? 

Jedná se o novou metodu výuky, která nabízí žákům zábavné a méně stereotypní učení, a tím zvyšuje jejich motivaci. Důležitým znakem 
interaktivního učení je zjevná názornost, součástí takové vyučovací hodiny jsou audio i video nahrávky s materiály, které doplňují či upřesňují dané 
téma. Pracuje se s webovými odkazy, na nichž mohou žáci získat rozšiřující nebo konkrétnější informace o probírané látce. Jsou podporovány 
mezipředmětové vztahy, což pomáhá dětem uvědomit si, že jednotlivé poznatky je nutné kombinovat s jinými, doplňovat je a vzájemně propojovat. 

Samozřejmě že tato nová forma výuky znamená mnoho nového i pro učitele. Ani naše mladé kolegy nikdo s tímto způsobem práce na fakultě 
neseznámil. Pokrok je v této oblasti tak rychlý, že se všechno učíme „za pochodu“.  S interaktivními tabulemi a jejich technickými kouzly se již většina 
z nás seznámila. Teď podle svých možností bojujeme s přípravami na interaktivní hodiny.  Tyto přípravy jsou velmi časově náročné a vyžadují od 
každého z nás odvahu zbavit se zažitých stereotypů a najít chuť naučit se něco nového. Vyučující  1. – 5. třídy jsou trošku napřed, v jejich učebnách 
byla technika nainstalována o něco dříve. Všechny zkušenosti získaly učitelky většinou samostudiem a je za nimi spousta tvrdé práce a nekonečné 
hodiny strávené u počítače. Tyto své již praxí ověřené zkušenosti a dovednosti teď ochotně předávají těm kolegům, kteří projeví zájem, a za to jim 
děkujeme. Velkou pomocí jsou nám i hotové, velmi kvalitní interaktivní učebnice, které jsme zakoupili do všech hlavních vyučovacích předmětů. 

Samozřejmě, kdo se chce dále vzdělávat, může využít  programu Dalšího vzdělávání pedagogů a vybrat si z nabízených školení a seminářů. 
V tomto školním roce jsme se zúčastnili těchto vzdělávacích akcí:  Seminář „Rozvoj školy a interaktivní výuka 21. století“;   Konference pro učitele 
„Google – využití v práci učitele;  Konference pro uč. 1. st. „Interaktivní učebnice Fraus“;  Seminář „Interaktivně na 1. stupni“, Fraus;  Seminář „Příprava 
projektů na ZŠ a využívání ICT ve výuce“; Hospitace ve výuce Aj – 1. st. z projektu „Společně dosáhneme více – Gemeinsam mehr erreichen“, Vídeň;  
Seminář „Interakt. tabule – významný přínos pro vzdělávání“ a další.  

Jak vidíte, učitelé na sobě stále pracují. Odměnou jim bude, že i jejich žáci se začnou více zajímat o své vzdělání, a tím i o svou budoucnost. 

           Mgr. Ivana Koždoňová, zástupkyně ředitelky ZŠ Židlochovice 

 

     

 

 

Z našich škol aneb Co znamená vyučovat interaktivn ě 
 

1. srpna loňského roku byla 
slavnostně otevřena Akátová věž 
Výhon. Prestižní časopis Architekt 

zveřejnil na několika stranách 
obsáhlejší studii. Úřad regionální rady 
Jihovýchod, který poskytl na stavbu 

rozhledny dotaci, zahrnul tento 
projekt mezi deset nejlépe 

realizovaných projektů 
Jihomoravského kraje a Vysočiny 

v roce 2009. V užším výběru skončil 
jako druhý nejlepší v pořadí. 

 

Investice navíc získala 
ocenění v soutěži 
TOPINVEST 2009                

o nejlepší investiční záměr 
roku. 

Informace z radnice ���� Informace z radnice ���� Informace z radnice 
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      KNIHA – ČLEN RODINY!  
 
 
 
Milí rodiče, prarodiče a děti!  
Mateřské centrum Robátko připravilo autorský projekt KNIHA – ČLEN RODINY!, který má poukázat na důležitost dětské četby, 
povzbudit rodiče, prarodiče a ostatní členy rodiny v předčítání dětem a stimulovat děti v rozvoji četby. Budeme se snažit o posílení 
vztahů v rámci rodiny, o stmelení komunity pomocí kulturně-společenských akcí, vyjdeme vstříc těm, kteří se chtějí zdokonalit ve 
výchovných metodách a v prohlubování a zkvalitňování vztahů s dětmi, partnery, kolegy, spoluobčany. Záštitu nad projektem 
převzala socioložka PhDr. Jiřina Šiklová. Akce v rámci projektu:  
 
I. ANKETA O CENY - KNIHY : Zúčastněte se a vyhrajte knihy! 
Anketní lístek (viz níže) vyplní minimálně jedno dítě, jeden rodič 
a jeden prarodič z jedné rodiny. (V případě, že prarodiče již 
nežijí, poznamenejte to prosím do příslušné kolonky.) Vyplňte 
anketu jen 1x a doručte na místo, kde jste ji obdrželi nebo do 
RTIC łidlochovice (Masarykova 100, vedle radnice), případně 
naskenovanou zašlete na email info@mcrobatko.cz 
nejpozději do 14. 6. 2010! Přijďte na Koncert pro malé a 
velké, kde bude zveřejněn výsledek ankety a proběhne 
vylosování výherců knih z řad respondentů ankety.  

II. 19. 6. 2010 POHÁDKOVÝ LES & KONCERT PRO MALÉ A 
VELKÉ: Od 15:00 vstoupíte branou do zámeckého parku do 
lesa plného kouzel a čar. Jděte po šipkách… (poslední vstup v 
16:00). V 17:30 začne na zahradě Robertovy vily koncert kapely 
Cymbelín (T. Šenkyřík, P. Rajmic, K. Šmahelová, M. 
Puttnerová, D. Kopeček). Premiérově zazní i písně pro děti. 
Občerstvení: Vinařství Flajšinger.  

III. VYPRÁVĚJ MI POHÁDKU!: Staňte se na chvíli 
rozhlasovými herci a nahrajte profesionální nahrávku vlastního 
příběhu nebo klasické pohádky. Obdržíte CD s nahrávkou. 
Nahrávky budou později volně ke stažení na 
www.mcrobatko.cz. Jsou vítány celé rodiny i jednotlivci! Pokud 
máte zájem se zúčastnit, poznamenejte to prosím v této anketě 
společně s kontaktem na Vás nebo napište na 
info@mcrobatko.cz  

IV. 15. 7. 2010 & 19. 8. 2010 PRÁZDNINOVÁ ČTENÍ DĚTEM 
ANEB ČTEME SPOLU, ČTEME RÁDI: Milé děti, přineste si s 
sebou na zahradu Robertovy vily deku, základní výtvarné 
potřeby a dospěláka, který si s vámi bude číst. O knížky a 
výtvarnou dílnu se postaráme my.  

V. Listopad: AUTORSKÉ ČTENÍ NEJEN DĚTEM: Spisovatelka 
Judita Procházková přečte dětem příběh O andílkovi, který 
spadl do duhové marmelády. S duhou se poté děti také 
výtvarně vyřádí. Herec a režisér Pavel Zatloukal bude 
předčítat za hudebního doprovodu Tomáše Šenkyříka z knihy 
Rytíř Tenká Nožka a jeho neslavné návraty židlochovického 
malíře a spisovatele Ivana Remundy, který bude předčítání 
přítomen.  

VI. RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN: Kurz sestavající 
ze 7 seminářů po 4 hodinách proběhne v období od 29. 11. 
2010 – 8. 2. 2011, po kterém jejich frekventanti zkvalitní 
komunikační schopnosti pro zlepšení vztahů rodinných, 
partnerských, pracovních i komunitních. Kurz je akreditovaný 
MŠMT a vedou ho čeští psychologové a pedagogové, autoři 
stejnojmenné knihy, kterou si již teď můžete zapůjčit v MC 
Robátko.  Více  o  kurzu  naleznete  na  www.zkola.cz  nebo  na  
www.mcrobatko.cz v sekci tipy. Volných už jen 10 míst! Pokud 
máte zájem se zúčastnit, poznamenejte to prosím v této anketě 
společně s kontaktem na Vás nebo napište na 
info@mcrobatko.cz  

 
 Anketa:   ����……………………………………………………………………����……………………………………………………………………………………. 
 

Čtenář 
Nejoblíbenější 

kniha/autor 
Čtu dítěti * Čtu si * Knihovnu navštěvuji * 

Dítě 1 (věk: )  - pravidelně/občas/ nečtu pravidelně /občas/ nikdy 

Dítě 2 (věk: )  - pravidelně/občas/ nečtu pravidelně /občas/ nikdy 

Dítě 3 (věk: )  - pravidelně/občas/ nečtu pravidelně /občas/ nikdy 

Dítě 4 (věk: )  - pravidelně/občas/ nečtu pravidelně /občas/ nikdy 

Maminka  pravidelně/občas/ nečtu pravidelně/občas/ nečtu pravidelně /občas/ nikdy 

Tatínek  pravidelně/občas/ nečtu pravidelně/občas/ nečtu pravidelně /občas/ nikdy 

Babička  1  pravidelně/občas/ nečtu pravidelně/občas/ nečtu pravidelně /občas/ nikdy 

Dědeček 1  pravidelně/občas/ nečtu pravidelně/občas/ nečtu pravidelně /občas/ nikdy 

Babička  2  pravidelně/občas/ nečtu pravidelně/občas/ nečtu pravidelně /občas/ nikdy 

Dědeček 2  pravidelně/občas/ nečtu pravidelně/občas/ nečtu pravidelně /občas/ nikdy 
  Zúčastním/e se akce Vyprávěj mi pohádku! Počet osob:                Zúčastním/e se kurzu Respektovat a být respektován. Počet osob:  
Kontakt rodič** (jméno a příjmení, adresa, příp. email/mobil)/podpis:  
 

                                                                                                                                                                 / 
*Zakroužkujte jednu z možností 
** vyplňte, pokud chcete být zařazeni do slosování o knihy (pozn. uvedené informace budou použity pouze pro MC Robátko) 
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Většinou se domníváme, že strom je neslyšitelný, když si současně 

nevšímáme přírodního jevu, že je ozvučen. Samozřejmě ho vnímáme 
především zrakem, jeho habitus se všemi znaky jeho jedinečnosti. 
Můžeme si na něj i sáhnout, ohmatat jeho svraštělou rozpukanou kůru, 
zdánlivě neživou, ale pro strom nezbytnou ochranu.  

Kdo věří v jeho přirozenou sílu, může ho i obejmout, aby přijal jeho 
energii, která je neviditelná, ale koluje v jeho těle od kořenů až po ten 
nejvýše nasazený zelený lístek na vrcholu jeho koruny. Stromová koruna, 
jako rozpažené ruce sahá do volného prostoru, aby v něm zachytila co 
nejvíce sluneční energie a látek vnějšího prostředí, exhalátů, které si 
osvojuje a přizpůsobuje stavbě svého těla. Při této činnosti uvolňuje do 
svého okolí kyslík, naprosto nezbytný pro existenci života na Zemi. 

Při této práci základní důležitosti v přírodě je strom neslyšitelný, mlčí, 
stejně jako všechny zelené rostliny, které mají v přírodě stejnou úlohu, 
jakou jsme si zobecnili na práci stromu. Lze si pomyslet, proč se zabýval 
tak samozřejmou a známou věcí, jako je postavení rostlin v přírodě. 
Přece bylina zůstává stále bylinou, strom stromem, se všemi jejich 
vrozenými vlastnostmi. Ale jednoho každého z nás může někdy v přírodě 
překvapit, že strom, který právě míjíme, je ozvučen. 

Sám jsem byl takto mnohokrát překvapen. Naposled u nás v parku. 
Nečekal jsem, že ve stromové skupině domácích listnáčů kvete cizokrajný 
strom korkovník amurský, který svým květenstvím přilákal velké množství 
včel, jež při své užitečné práci, sběru pylu a opylování v celé stromové 
koruně, temně bzučely společným, mohutně působícím chorálem, který 
byl nepominutelný a zároveň lákal ke chvilce pozorování a poslechu. Byl  

 
 

 

 
 
 
zřetelně ozvučen. I tato chvilka tichého obdivu jistě vydá vnímavému 
člověku víc než účast na hudební produkci nějaké megakapely. 

Toto zvučící včelí společenství na cizokrajném stromě nebylo v ten 
čas jistě jediné, které v okolí pracovalo a něco ozvučovalo. Jiná včelí 
společenství mohla zlákat květenství zdaleka vonících akátů, nebo 
kvetoucí řepka na polích mimo park.  

Včelky pracovaly hbitě, s krátkými přelety z květu na květ, aby toho 
zralého pylu při své známé pracovitosti, stihly sebrat v daném čase co 
nejvíce, neboť jejich „práce v terénu“ je jen součástí celkového sezónního 
programu. Nemohou si dovolit, nevyužít příležitosti k získání suroviny 
potřebné k dalšímu zpracování v úlu. Jistě jí budou mít v sezóně dostatek 
v parku i jinde. Navodit dojem ozvučeného stromu dokáží nejen včeličky. 
Stromy jsou ozvučovány i jinak. Samozřejmě taky ne samy od sebe, ale 
působením vnějších vlivů. 

Obstarává to také vítr, když kývá jejich korunami, ohýbá větve, 
pročesává jejich jehličí a listí, když náporu větru odolává zelená hradba 
spojených stromových korun. To je jejich zřetelné ozvučení zaznívající 
někdy jako příjemně laděné uklidňující šumění, ale jindy také jako kvílení 
ničivé vichřice se sténáním lámaných stromů, znějícím stejně zlověstně 
jako při kácení stromu dřevorubcem. Toto zasténání je většinou jejich 
posledním ozvučením, které od nich uslyšíme. A slyšíme ho jistě neradi. 

Jen některé stromy si i po své smrti zachovávají svoji ozvučnost 
v hudebních nástrojích z resonančního dřeva. Housle, kytary, harfy, 
klavíry aj. dovedou lidé rozeznít, a tak na dlouhou dobu prodloužit 
ozvučnost jejich dárců – stromů.  

Augustin Vlašic 

 

Zajímavý zápis nalezneme 
v Pamětní knize Židlochovic z roku 
1834 na stránce 99. Je zde uvedeno, 
že na žádost Republikánské strany 
souhlasila městská rada s tím, aby 
před hospodářskou školou (dnešní 
gymnázium) byla zasazena Švehlova 
lípa. Městské zastupitelstvo schválilo, 
aby ulice od hospodářské školy 

k Hrušovanům byla pojmenována ulicí Švehlovou.  
Připomeňme si, kdo by Antonín Švehla: 28. října 1918 se podílel na 

vyhlášení samostatného státu a stal se tak jedním z pěti mužů 28. října. 
Od 1918 byl poslancem Národního shromáždění, v letech 1918 až 1920 
byl ministrem vnitra a podílel se výrazně na vzniku československé 
ústavy   schválené  roku  1920.  V  roce  1919 se stal  předsedou Agrární 

 

 
strany a snažil se, aby její politika byla přijatelnou jak pro velkostatkáře, 
tak pro drobné zemědělce. Švehla se také podílel na vytvoření a 
následném fungování tzv. Pětky, orgánu koordinujícího činnost hlavních 
českých tzv. státotvorných politických stran. Od roku 1922 byl předsedou 
celkem tří československých vlád a to v obdobích 7. října 1922 - 9. 
prosince 1925 (1. Švehlova vláda), 9. prosince 1925 - 18. března 1926 
(2. Švehlova vláda) a 12. října 1926 - 1. února 1929 (tzv. Panská 
koalice). Roku 1927 odmítl kandidovat na funkci prezidenta a podpořil 
kandidaturu Tomáše Garrigue Masaryka. V roce 1929 se z důvodu 
svého zdravotního stavu, s nímž měl dlouhodobé komplikace, stáhl z 
aktivního politického života. Švehla byl znám jako schopný politik a mistr 
kompromisu. Na rozdíl od většiny významných politiků své doby neměl 
akademické vzdělání, své znalosti získal samostudiem a vynikal v řešení 
praktických politických otázek.     

–kv– 

 
 

 
V neděli 18.4.2010 se konal již XI. ročník Běhu zdraví se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Za krásného slunečného počasí se zapsalo do 

startovních listin rekordních 171 běžců. Nejmladším účastníkem běhu byla Pavlínka Dobešová – 3 roky a nejstarším účastníkem byl pan Pavel Cahel – 
72 let. Na start mužů veteránů se postavil také bývalý hejtman Jm kraje pan Stanislav Juránek a obsadil krásné 7. místo. Pochvala opět patří ZŠ 
Židlochovice, která měla velice silné zastoupení v žákovských kategoriích.      

Výsledky v kategoriích: 
Přípravka mladší dívky: 1. místo Dominika Miková (JAC Brno), nejlepší Židlochovačka Barbora Otáhalová (4. místo). Přípravka mladší chlapci:        

1. místo Aleš Krčma (TJ Oslavany), nejlepší  Židlochovák Zdenek Vráblík (5. místo). Přípravka starší dívky: 1. místo Lucie Bohatá (TJ Sokol 
Přísnotice), nejlepší Židlochovačka Gabriela Kolegarová (3. místo). Přípravka starší chlapci: 1. místo Michal Zamazal (ZŠ Dvorská Blansko), nejlepší 
Židlochovák Vojtěch Čaloud (7. místo). Mladší žákyně: 1. místo Kateřina Fialová (ZŠ Dvorská Blansko), nejlepší Židlochovačka Kateřina Otáhalová (6. 
místo). Mladší žáci: 1. místo Martin Hlavinka (TJ Oslavany), nejlepší Židlochovák Tomáš Ivičič (2.místo). Starší žákyně: 1. Tereza Tancerová (TJ 
Sokol Židlochovice), nejlepší Židlochovačka Karolína Schimmerlová (2. místo). Starší žáci: 1. místo Jonáš Rybníček (TJ Oslavany). Dorostenky: 1. 
místo Anna Tancerová (TJ Sokol Přísnotice). Dorostenci: 1. místo Olexandr Kuzmenko (AC Mor. Krumlov). Ženy: 1. místo Jana Klanicová (Mor. 
Slavia Brno). Muži: 1. místo Pavel Hověžák (Mor. Slavia Brno), nejlepší Židlochovák Jan Válek (4.místo). Ženy-veteránky: 1. místo Lenka Slabáková 
(AK Olymp Brno). Muži-veteráni: 1. místo Martin Skyba (Barnex Brno), nejlepší Židlochovák  Petr Vašíček (8.místo)                                    Eva Válková 

 

Památná lípa u gymnázia 
 

XI. ro čník Běhu zdraví se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou 
 

Ozvučený strom 
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Desítky v dějinách Židlochovic – 4. část  
 
1830 
26. května 1830 došlo opět k velké povodni, která vznikla po vydatných 
deštích a průtrži mračen. Byla zatopena část domů ve městě a úplně 
zničena úroda na polích. Tak velké povodně se pak opakovaly ještě 
v letech 1838 a 1839. 

1890 
V tomto roce začali dva židlochovičtí advokáti JUDr. Jan Čermák a JUDr. 
Felix Rudiš zakládat na svazích Výhonu nové rozlehlé meruňkové sady, 
pořádali odborné porady a přednášky o pěstování meruněk. Vraceli se tak 
k prastaré tradici židlochovického meruňkářství. Složení půdy s účinky 
slunečních paprsků na tomto místě totiž mimořádně přispívají k růstu 
meruňkových plodů takové chutě a vůně, že se jim doslova žádné 
nevyrovnaly. Na tuto tradici navázal v pozdějších letech i Dr. Ing. 
František Boleloucký, ředitel zdejší hospodářské školy, který začal 
organizovat výstavy meruněk a dokonce v roce 1933 s velkým úspěchem 
i v Praze.  

1910 
K dosavadním jízdním prostředkům, jízdním kolům a motocyklům, přibylo 
v tomto roce i první opravdovské auto. Byl to vůz francouzské výroby 
značky De Dion Buton a patřil továrníku Juliu Robertovi. Prvním jeho 
šoférem byl Karl Schmied z Vídně. Druhé osobní suto v Židlochovicích 
měl jeho bratr Justin Robert. Jako šoféra si dal ve Vídni vyškolit Josefa 
Párala ze Žabčic. Když Páral přijel s novým vozem firmy Gräf und Stift  
z Vídně do Židlochovic, bylo to 5. května 1911, bylo auto v cukrovaru 

slavnostně vítáno. Pozdějším majitelem osobního auta ve městě byl pak 
cestmistr František Sedláček, který si auto značky Puch sám řídil.  

1940 
V prvních letech okupace, když byla zastavena veškerá česká kulturně 
osvětová činnost, podařilo se utvořit mužský pěvecký sbor, který řídil 
odborný učitel Vladimír Svoboda. Tomuto sboru bylo povoleno veřejné 
vystoupení 18. května 1940 v tehdejší staré židlochovické sokolovně. 
Sbor zpíval svůj program zpaměti, což bylo pro tehdejší hudební poměry 
novinkou. Spoluúčinkoval sokolský orchestr řízený Antonínem Kremrem. 
Sál byl zaplněn do posledního místa a obecenstvo s nadšením vyslechlo 
skladby J. B. Foerstera, Bedřicha Smetany, Pavla Křížkovského, 
Vítězslava Nováka a dalších.  

1950 
9. května 1950 byl i v Židlochovicích ustaven přípravný výbor Jednotného 
zemědělského družstva. Do tohoto zemědělského podniku bylo 
přihlášeno 39 členů, z nichž jen šest bylo většími zemědělci. Ostatní byli 
kovozemědělci. V roce 1951 mělo toto JZD převzít do obhospodařování 
Líchy, které obec získala z katastru Vojkovic.  

1950 
26. května mezi 18. a 19. hodinou byla nad městem veliká bouře. Na 
spodní části náměstí a v Blučinské ulici došlo k četným zátopám. U 
Svratky byl bleskem přeražen vysoký topol. 

 Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil –kv-. 
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TTeenniissoovvéé  aannttuukkoovvéé  kkuurr ttyy  VVeellkkéé  NNěěmmččiiccee  zzaahhaajj uujj íí  sseezzóónnuu  pprr oo  rr ..  22001100  
 

Sezóna: 1. 5. 2010 (začátek) – 30. 10. 2010 (konec) 
Hrací doba:  8.00 – 21.00 hod. 

 Po – Pá od 12 hod.     100 Kč vč. DPH za 1 hod. /1 kurt 
 Po – Pá do 12 hod.      70 Kč vč. DPH za 1 hod. /1 kurt 
 So – Ne celý den         100 Kč vč. DPH za 1 hod. /1 kurt 

 
Možnost zakoupení permanentek 10h, 20h, 40h a celosezónní. 

Sezónní sleva 10%, při stanovení pevného dne a hodiny sleva 15%. 

 
Permanentky celá sleva 10% sleva 15% 

40 hodin (červená) 4 000 Kč 3 600 Kč 3 400 Kč 

20 hodin (červená) 2 000 Kč  1 800 Kč 1 700 Kč 

10 hodin (červená) 1 000 Kč   900 Kč    850 Kč 

Sezónní (žlutá)                                3 300 Kč 

 Tenisová obuv povinná.    Objednávky � 739 338 407. 
PRODEJ TENISOVÝCH MÍČKŮ HEAD ATP  - odolné proti vlhkosti, – 4ks v balení,  

cena 170 Kč vč. DPH. 
Více informací na www.drevomonta.cz         O firmě             Sportovní aktivity 

 
   DŘEVOMONTA s.r.o. 

Brněnská 454, 667 01 Židlochovice 
 

���� Listujeme v kronice ���� Listujeme v kronice ���� Listujeme v kronice ���� 

�
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Organizace všeobecně známá pod názvem Svaz invalidů Židlochovice má velkou tradici. Byla založena před r. 1970 p. Chatrným z Hrušovan. K 1. 

1. 1990 měla organizace 281 členů z obcí Hrušovany, Židlochovice, Žabčice, Unkovice, Bratčice, Ledce, Sobotovice, Syrovice, Vojkovice, Přísnotice, 
Medlov, Holasice a Blučina, která později založila vlastní organizaci. Již v této době se jezdilo na poznávací zájezdy, do divadla a konaly se plesy. K 1. 
10. 1990 došlo ke změně názvu na Sdružení zdravotně postižených v ČR, které sdružovalo tělesně, vnitřně, zrakově a sluchově postižené. Každá 
skupina měla svůj OV v Brně. K 31. 12. 1993 měla organizace 410 členů. Na mimořádné členské schůzi 17. 10. 2002 bylo Sdružení transformováno 
na Svaz postižených civilizačními chorobami – ZO Židlochovice. V té době má organizace 524 členů, kteří jsou nejen tělesně postižení, ale i nemocní s 
téměř neviditelnými chorobami. 

V řízení organizace se od počátku vystřídalo mnoho předsedů např. p. Chatrný a p.Jokver  z Hrušovan, p. Jan Malý ze Žabčic, pí. Hana Malá z 
Unkovic, JUDr. K. Tyc, pí Mácová a pí Marta Skálová ze Židlochovic, pí T. Krejčová. z Vojkovic a od června 2007 je ve funkci předsedy pí Marta 
Nevědělová z Nosislavi.  

Z tohoto přehledu je zřejmé, že se v této funkci vystřídali zástupci téměř všech sdružených obcí. Funkci jednatele převzala po p. Chatrném pí 
Vybíralová z Unkovic a vykonává ji dodnes, funkci hospodáře po pí Hniličkové převzala pí Žižková a vykonává ji doposud, kulturní činnost vykonává 
nepřekonatelně již 20 let pí Křenková, funkci místopředsedy po pí Nadě Kirchové vykonává pí Drobílková. Do r. 1990 se konaly dvakrát ročně členské 
schůze v Národním domě v Židlochovicích. Od r. 1990 se konají 1x ročně v sokolovně v Židlochovicích nebo Hrušovanech, kde se konají doposud. 
Činnost organizace byla a je zaměřena nejen na zájezdy a plesy, které se konaly v Národním domě v Židlochovicích, v Nosislavi a nyní již několik let 
v Hrušovanech.  Pro zajímavost: v r. 1990 byl 18. ples v Nosislavi, kde bylo vstupné 15 Kč., ale velice činný býval kroužek zručných rukou pí 
Chalupová a pí Pokorová. Velice oblíbené a hojně navštěvované byly a jsou rekondice např. Podlesí, Tavíkovice, Luhačovice, Tři studně, N. Město a 
jiné. I v současné době, kdy jsou mnohem vyšší ceny, je o rekondice zájem.  

Co je to rekondice? Ráno rozcvička, dopoledne cvičení s odbornou cvičitelkou, odpoledne vycházka, večer zábava. Vše pod dohledem lékaře a 
přizpůsobeno zdravotnímu stavu účastníků. Již od r. 1989 jezdíme průměrně osmkrát ročně na rehabilitační zájezdy do Dunajské Stredy nebo Čalova, 
až třikrát za rok jedeme do Polského Těšína, několikrát navštívíme divadelní představení, pořádáme poznávací zájezdy nebo na Floru Olomouc. 
Oblíbené jsou zájezdy na koncerty dechovek do Hodonína, Rakvic apod., nebo vánoční koncerty v Medlově. Na většinu zájezdů jedou i dva autobusy. 
V letošním roce jsme pořádali již 36. společenský ples opět v Hrušovanech, který již několik let navštěvuje kolem 300 lidí, nejen našich členů, ale i 
mnoho přátel.  

Pravidelně kolem Vánoc navštěvujeme naše imobilní a dlouhověké členy s malou pozorností. Ke kulatým a půlkulatým narozeninám předáváme 
členům blahopřání. Organizace je řízena výborem, který spolu se zástupci všech sdružených obcí se schází jednou za 14 dnů v MKK v Židlochovicích, 
který nám bezplatně půjčuje město. K 31. 12. 2009 měla organizace 541 členů z obcí: Bratčice, Ledce, Sobotovice, Syrovice 19 členů, Holasice 24, 
Hrušovany 60, Medlov 43, Nosislav 49, Přísnotice 23, Unkovice 42, Vojkovice 72, Žabčice 60 a Židlochovice 149 členů. Členský příspěvek činí 50 Kč 
ročně. Činnost organizace není nikým dotována ani sponzorována. Všichni, kdo pro organizaci pracují, tak činí bez nároku na odměnu. Za to jim patří 
uznání a velké poděkování.                                                                                                                                         Eva Drobílková, místopředsedkyně ZO 
 
 
 
 
 

Řádková inzerce 

Doktorka s hotovostí koupí BYT či RD         
do 4mil.  

���� 733 296 125 

�  �  � 
       Koupíme v Židlochovicích byt 2+1,  

      v nižším patře nebo s výtahem. 

     ���� 722 940 000 

 

Sbor pro občanské záležitosti 
zve všechny důchodce na oslavu 

 Svátku matek,  
která se koná ve čtvrtek 13. května  

v 15 hodin v městském kulturním klubu.  

Vystoupí děti mateřské školy.  

Hraje pan František Pazdera.  

Svaz postižených civilizačními chorobami 
 

Moudrá slova 
Když dáváme věc, dáváme maličkost. Když dáváme lásku, dáváme hodně. 

 Když darujeme odpuštění, dáváme to nejcennější. 
Luule Viilma, estonská lékařka a spisovatelka 
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Hoďte starosti za hlavu a jeďte si odpočinout od každodenního 
shonu na státní zámek Rájec-Jestřebí na Blanensku. Snad vás 
příjemné prostředí zámku a procházka parkem přenesou alespoň na 
chvíli do dob, kdy čas ubíhal nepochopitelně pomalu a naše 
praprababičky ze zažloutlých fotek  byly ještě v peřinkách. 

 Na kraji vesnice Rájec-Jestřebí – za starou a vysokou zdí, v 
romantickém rozlehlém parku – stojí zámek. Jak působí? Jsou zámky 
velké, až se člověku tají dech, také jsou zámky oplývající chladnou, vážnou až 
přísnou krásou, známe šlechtická sídla, jejichž lesk už pohasl, a konečně jsou 
zámky hezké a milé. K těm patří i Rájec. Hezoučký a milý zámek. Snad tyto dvě 
slova nejlépe vystihují první dojem.  

První myšlenku návštěvníka, který vystoupí z autobusu nebo auta, projde 
vysokou kovanou branou a rozhlédne se. Takový je tedy pohled laika. Odborník by 
dodal,  že  Rájec – Jestřebí  je  rokokově klasicistní zámek  a  vyzdvihl  by  jeho  

 
 
 
 

jedinečnou architekturu na Moravě zcela výjimečnou.  
 Posledním šlechtickým rodem, který panoval na rájeckém panství 

a dal zámku dnešní tvář, byli bohatí a významní Salmové. Snad protože 
měli tolik práce a starostí, zalíbilo se jim zrovna tady, v klidném Rájci. 
Vzdělaní Salmové byli příznivci umění i vědy a své sídlo si samozřejmě 
zařizovali k obrazu svému. Můžeme se tedy těšit na reprezentativní 
interiéry a vzácné sbírky. Na to, co Salmy po staletí těšilo.  

Zámek však dnes neožívá jen návštěvami turistů, v průběhu roku se zde 
pořádají nejrůznější akce – květinové výstavy, koncerty, noční prohlídky, prohlídky 
zámku se zajímavým programem . Také se tu konají svatby a v místních 
prostorách je Galerie Kruh. Ještě poznámka na závěr: Zámku Rájec-Jestřebí se 
říká také zámek Rájec nad Svitavou, takže nebuďte zmateni, pokud zaslechnete 
tento název. Jde stále o ten samý zámek: hezký a milý.  

                                                   Z publikace Zámky v okolí Brna připravil –kv–
. 

                                                                                                                                                                 
. 

• V neděli 11. dubna 2010 pořádala Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Židlochovicích ukázku řezu ovocných dřevin. Ukázka probíhala 
v terénu, kde přítel Jan Urbánek názorně předvedl výchovný, udržovací a zmlazovací řez peckovin, jádrovin i drobného ovoce, za což mu patří velké 
poděkování. Ukázky se zúčastnilo 20 posluchačů.  Je škoda, že se nezúčastnili také židlochovičtí pěstitelé a zahrádkáři. Většina účastníků byla z okolních 
obcí. Na závěr akce bylo připraveno malé občerstvení.  

• Jihomoravský kraj vybral dvacet TOP výletních cílů jižní Moravy, mezi kterými nechybí ani rajhradský benediktinský klášter a v něm sídlící Památník 
písemnictví na Moravě (www.vyletnicile.cz). Rajhrad se tak zařadil pod číslem 15 mezi takové turistické perly, jako například hrad Špilberk, zámky 
Lednice, Lysice, Milotice, Slavkov, Valtice, Technické muzeum v Brně, Moravský kras, Baťův kanál, Western park Boskovice, Slovanské hradiště 
v Mikulčicích atd. TOP výletní cíle jsou úzce spjaty s TOP výletními cíli Dolního Rakouska (www.ausflug.at) 

• Město Rajhrad připravuje pozemky pro stavbu supermarketu Billa,.který by měl být postaven v proluce naproti městskému úřadu. V současné době 
probíhají jednání o novém rozdělení i koupi nemovitostí.  

• Rajhrad překonal po prvé v historii 3 000 obyvatel. Podle údajů Ministerstva vnitra ČR bylo k 26. únoru 2010 v Rajhradě evidováno 45 ulic a 916 poštovních 
adres.  K trvalému pobytu je přihlášeno 3 096 obyvatel, z toho 1 273 mužů nad 15 let, 243 chlapců do 15 let, 1 386 žen nad 15 let, 194 dívek do 15 let. 
Zdroj: www stránky Ministerstva vnitra: http://aplikace.mvcr.cz/, adresa/b/rajhr/index.html.  

• Ve čtvrtek 8. dubna v podvečerních hodinách se v Mále galerii RTIC uskutečnila komentovaná prohlídka k výstavě T. G. Masaryk v Židlochovicích. Unikátní 
fotografie z pobytu TGM na židlochovickém zámku okomentoval fundovaným a poutavým komentářem autor výstavy Karel Vavřík. Na závěr akce se 
rozproudila inspirativní diskuse mezi návštěvníky a Karlem Vavříkem, která podtrhla jedinečnost akce a nastolila náměty, jimiž by bylo dobré se z hlediska 
historické bádání v Židlochovicích zabývat. Výstava v Malé galerii RTIC potrvá do 30. 4. 2010.                                                                Mgr. Tomáš Šenkyřík   

• Památník písemnictví v Rajhradě připravil výstavu věnovanou osobnosti a dílu spisovatele, literárního teoretika a výtvarníka Ludvíka Kundery. Výstava 
potrvá do 26. září t. r.   

• Nedaleké Němčičky se mohou chlubit nejníže položenou lyžařskou sjezdovkou v Evropě, která leží pouhých 158 metrů nad mořem. Nyní staví obří bobovou 
dráhu a chtějí ji zprovoznit už v květnu.                                                                                                                                        

• Občas máme možnost nahlédnout do starých archivních zápisů. Je překvapující, co všechno mohou skrývat zažloutlé listy papíru a sdělit nám třeba 
neuskutečněné úmysly našich předků. 29. února 1948 a následně 4. dubna 1948 se sešel přípravný výbor pro vydávání časopisu Vinorodá zem. Měl to být 
čtvrtletník pro duchovědnou a hospodářskou vlastivědu (pojmenovaný podle Bezručovy básně o Valticích) z jihomoravských okresů Hustopeče, Klobouky, 
Židlochovice, Pohořelice a Mikulov. Hlavním vydavatelem mělo být Okresní muzeum v Židlochovicích při spolupráci s Muzejním spolkem v Kloboukách, 
Muzeem v Mikulově, Okresní osvětovou radou v Hustopečích a v Mikulově. Hlavním redaktorem měl být prof. František Klein, v redakční radě měl být 
JUDr. Jan Dezort (iniciátor celé akce), dále prof. Lad. Hosák, Arnošt Ondrůj, opat rajhradského kláštera Václav J. Pokorný, dr. Josef Poulík, dr. Jiří 
Radimský a okresní osvětoví inspektoří z Hustopečí a Mikulova. Dokonce byl určen i obsah prvního čísla časopisu. Politický vývoj se však ubíral poněkud 
jiným směrem a tak zůstalo jenom u přání. Nakonec bylo zrušeno i židlochovické muzeum. 

• Chřestové slavnosti se konají v Ivančicích 21. a 22. května, Je to příležitost pro všechny pěstitele i milovníky oblíbené jarní zeleniny. V minulých číslech 
jsme se zabývali praktickými radami k jeho pěstování. Možná, že právě v Ivančicích si zakoupíte nejen čerstvý chřest, ale také získáte další cenné rady.  

• Naši zahrádkáři po třech letech opět navštívili v sobotu 15. dubna rakouskou vinařskou obec Grosskrut. Byli pozváni rakouskými vinaři na ochutnávku vín. 
• V polovině dubna jsou naše kopce ozdobeny krásnými narůžovělými květy mandloní. Ty nám předznamenávají novou vegetační sezonu a každoročně 

zvěstují, že jaro je již v plné síle. Tisíce mandloní kvete v Hustopečích. Rozkládají se na rozloze asi tři a půl hektaru a byly vysázeny před šedesáti lety, kdy 
jejich rozloha údajně činila několik desítek hektarů. Po roce 1948 se tyto jižní plody ze Středomoří přestaly dovážet a tak hustopečské mandle byly 
dodávány do výroben Zory Olomouc a nechyběly v žádné čokoládě či bonboniéře. Většina mandloní na našich kopcích náhodně vyrostla z plodů, které 
roznášejí ptáci. 

• Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště Rajhrad zve všechny zájemce na prodejní trhy, které se uskuteční 19. 4. –16. 5. 2010, vždy 
od 8 do 18 hod. v areálu pracoviště Rajhrad. Ve zdejších sklenících Vám bude nabídnut široký sortiment balkónových rostlin i okrasných dřevin. Na výstavě 
si můžete zakoupit také řezané a hrnkové květiny nebo sadbu květin a zeleniny. Dále budete mít možnost zadat si výsev truhlíků či jiných nádob i okrasnou 
suchou vazbu. 

• V posledním dubnovém čísle byl uveřejněn inzerát Základní školy v Židlochovicích, která hledala místo školnice. Omylem bylo uvedeno 
nesprávné datum 9. duben 2009. Čtenáři jistě pochopili, že se jednalo o letošní rok. Za chybu, která se stala jen nedopatřením, se omlouváme 
nejen čtenářům, ale i ředitelství ZŠ.  Redakce.   

 
 
 
 

ŽIDLOCHOVICKÝ ZPRAVODAJ  – měsíčník MěÚ v Židlochovicích. Tisk povolen Ministerstvem kultury ČR 
ze dne 12. 6. 2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297. Řídí redakční rada, odpovědný redaktor Mgr. Karel Vavřík. Uzávěrka každého 
15. v měsíci. Příspěvky a inzeráty přijímá podatelna MěÚ, elektronická adresa: martina krizová@zidlochovice.cz. Kopíruje Městský úřad 

Židlochovice. Grafická úprava Jan Rejžek. Náklad l 500 ks.Výtisk je neprodejný a je bezplatně doručován občanům do domácností  
vždy začátkem měsíce. Zařazené příspěvky se nehonorují, nevyžádané články se nevracejí. Za obsah článků odpovídá jejich autor. Toto číslo 

neprošlo jazykovou úpravou. Oficiální www stránky Města Židlochovice a Městského úřadu v Židlochovicích: www.zidlochovice.cz 
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TIP NA VÝLET 
 

Zaznamenali jsme … 
 


